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Paróquia Nossa Senhora da Luz   –   Comunidade Santa Edwiges
Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

Esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna.
18º Domingo do Tempo Comum - Vocação ao Ministério Ordenado

Iniciamos o mês vocacional, dedicado à oração, reflexão e ação sobre o chamado aos ministérios. Nesta
primeira semana, o foco é a vocação para o ministério ordenado, que compreende os diáconos, padres e bispos,

escolhidos e enviados para pregar o amor de Deus, celebrar os sacramentos e servir à Igreja e ao mundo.

Primeira Leitura (Ex 16, 2-4.12-15)
Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias, 2a comunidade dos filhos
de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés
e Aarão, no deserto, dizendo: 3“Quem dera
que tivéssemos morrido pela mão do
Senhor no Egito, quando nos sentávamos
junto às panelas de carne e comíamos pão
com fartura! Por que nos trouxestes a este
deserto para matar de fome a toda esta
gente?” 4O Senhor disse a Moisés: “Eis que
farei chover para vós o pão do céu. O povo
sairá diariamente e só recolherá a porção
de cada dia a fim de que eu o ponha à prova, para
ver se anda ou não na minha lei. 12Eu ouvi as
murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ‘Ao
anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos fartareis
de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso
Deus’”. 13Com efeito, à tarde, veio um bando de
codornizes e cobriu o acampamento; e, pela manhã,
formou-se uma camada de orvalho ao redor do
acampamento. 14Quando se evaporou o orvalho que
caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa
miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a
terra. 15Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre
si: “Que é isto?” Porque não sabiam o que era. Moisés
respondeu-lhes: “Isto é o pão que o Senhor vos deu
como alimento”. - Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 77(78)
R. O Senhor deu a comer o pão do céu.

1. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, e
transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos
de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós
contaremos: As grandezas do Senhor e seu poder.

2. Ordenou, então, às nuvens lá dos céus, e as
comportas das alturas fez abrir; fez chover-lhes o maná
e alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu.

3. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-
lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a Terra
Prometida, para o Monte que seu braço conquistou.

Segunda Leitura Ef 4, 17.20-24

Leitura da carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, 17eis pois o que eu digo e atesto no Senhor:
não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja
inteligência os leva para o nada. 20Quanto a vós, não
é assim que aprendestes de Cristo, 21se ao menos foi
bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi
ensinado, em conformidade com a verdade que está
em Jesus. 22Renunciando à vossa existência passada,
despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob
o efeito das paixões enganadoras, 23e renovai o vosso
espírito e a vossa mentalidade. 24Revesti o homem
novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça
e santidade. - Palavra do Senhor.

Evangelho Jo 6, 24-35

Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Naquele tempo, 24quando a multidão viu que Jesus
não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, nesta semana de oração pela vocação ao
ministério ordenado; elevemos ao Pai nossas preces pelos diáconos,
padres e bispos, para que se dediquem ao seu ministério com todo
o coração, partilhando a Palavra, a Eucaristia e a as obras de
caridade. Rezemos juntos.
T. Ó Senhor, dai-nos sempre deste Pão!
1. Pai Santo, despertai na Igreja muitas vocações ao ministério
ordenado, dedicadas ao Cristo, o Pão da Vida.
2. Fortalecei o nosso Arcebispo, os Bispos auxiliares e os Párocos
em sua missão de santificar, ensinar e governar.
3. Cumulai nossos padres de zelo pastoral em sua missão sacerdotal
e lhes conservai a saúde e a paz.
4. Iluminai os nossos diáconos permanentes com o espírito da
caridade em Cristo, o Pão da Vida.
5. Aumentai as vocações sacerdotais e fortalecei os formadores dos
candidatos ao ministério ordenado.
6. Concedei aos que mais sofrem o sustento e o consolo de Cristo, o
Pão da Vida.
7. Libertai-nos de todas as doenças que assolam o mundo, pelo
merecimento do Cristo, o Pão da Vida.
P. Encerremos rezando a oração vocacional, para que Deus Pai
suscite vocações sacerdotais, religiosas e laicais a fim de ajudar o
rebanho, apesar de sua fraqueza, a atingir a fortaleza do Pastor.
T. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a vos
seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas
nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o
convite a muitos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas.
Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas para o bem do
Povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.

barcas e foram à procura de Jesus, em
Cafarnaum. 25Quando o encontraram no
outro lado do mar, perguntaram-lhe: “Rabi,
quando chegaste aqui?” 26Jesus
respondeu: “Em verdade, em verdade, eu
vos digo: estais me procurando não
porque vistes sinais, mas porque comestes
pão e ficastes satisfeitos. 27Esforçai-vos
não pelo alimento que se perde, mas pelo
alimento que permanece até a vida eterna,
e que o Filho do homem vos dará. Pois
este é quem o Pai marcou com seu selo”.
28Então perguntaram: “Que devemos
fazer para realizar as obras de Deus?”

29Jesus respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis
naquele que ele enviou”. 30Eles perguntaram: “Que
sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti?
Que obra fazes? 31Nossos pais comeram o maná
no deserto, como está na Escritura: “Pão do céu
deu-lhes a comer”. 32Jesus respondeu: “Em verdade,
em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o
pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o
verdadeiro pão do céu. 33Pois o pão de Deus é aquele
que desce do céu e dá vida ao mundo”. 34Então
pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. 35Jesus
lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim
não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais
terá sede”. - Palavra da Salvação.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

08h30

15h
20h30

14h

13h
20h

14h
15h

20h

09h30
13h
14h
14h
18h

08h
09h
09h
10h30
12h
19h

RETIRO DOS JOVENS.RETIRO DOS JOVENS.RETIRO DOS JOVENS.RETIRO DOS JOVENS.RETIRO DOS JOVENS.

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz.
TTTTTerço  dos  homenserço  dos  homenserço  dos  homenserço  dos  homenserço  dos  homens .....

Curso: Fazendo Arte na Comunidade

Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).
Missa em Ação de Graças - 15 anos de15 anos de15 anos de15 anos de15 anos de
ororororordenação Sacerdenação Sacerdenação Sacerdenação Sacerdenação Sacerdotal do Pdotal do Pdotal do Pdotal do Pdotal do Peeeee.....     AnderAnderAnderAnderAndersom.som.som.som.som.

Reunião: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

PRIMEIRA SEXTPRIMEIRA SEXTPRIMEIRA SEXTPRIMEIRA SEXTPRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊSA-FEIRA DO MÊSA-FEIRA DO MÊSA-FEIRA DO MÊSA-FEIRA DO MÊS
Missa - Matriz - Pastorais, Coordenadores,
Catequistas e Ministros.

Catequese de 1ª Eucaristia
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges.
Curso e Celebração do Batismo
Curso de Trufas.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.

19º Doming19º Doming19º Doming19º Doming19º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.
Missa - Matriz.
Missa - Comunidade Santa Edwiges.
Encontro: Perseverança.
Missa -  Matriz.
ALMOÇO DO DIA DOS PALMOÇO DO DIA DOS PALMOÇO DO DIA DOS PALMOÇO DO DIA DOS PALMOÇO DO DIA DOS PAISAISAISAISAIS
Missa - Matriz

02/08
03 Seg

04 Ter

05 Qua

06  Qui

07 Sex

08 Sab

09 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AgostoAgostoAgostoAgostoAgosto
12/08 - 14h: Chá-Bingo Beneficente.
15/08 - 14h: Curso de Noivos - Matriz.
15/08 - 20h30: Festa da Pizza
16/08 - 14H30: cHÁ-bINGO - cOMUNIDADE sTA. eDWIGES.
22/08 - 14h: Curso de Salgadinhos para Festas.
22/08 - 16H: Missa em comemoração ao dia do
     Catequista - Igreja de Santa Cecília.
30/08 - 16h30: Reunião: C.G.P..

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
31 – Wagner Muniz
03 – Elizabet Aparecida Rodrigues
03 – Rosilene Lyrio de Souza
04 – Magarida Palhão Kuroda
04 – Vaneza da Silva Amaral
05 – Elza de Castro
05 – Neusa Aparecida Cortezi
06 – Aparecida Regina Meireles ( * )
06 – Carmelina Carvalho Reis
06 – Elaine Sendin
06 – Jair Galvão de Oliveira
06 – Raquel Fernandes
08 – Enock Godoy de Souza

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
03/08 – S. Nicodemos (Mártir)
Leituras – Nm 11,4b-15; Sl 80(81); Mt 14,13-21

04/08 – S. João Maria Vianney (Presbítero)
Leituras – Nm 12, 1-13; Sl 50 (51); Mt 14, 22-36

05/08 – Dedicação da Basílica de Sta. Maria Maior – Nossa
Senhora das Neves
Leituras – Nm 13, 1-2.25 – 14, 1.26-30.34-35; Sl 105 (106); Mt 15, 21-28

06/08 – Sto. Estêvão de Cardeña e Comps. (Monges, Martires)
Leituras – Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96 (97); Mc 9,2-10

07/08 – S. Sisto II (Papa); S. Caetano (Presbítero)
Leituras – Dt 4,32-40; Sl 76(77); Mt 16,24-28

08/08 – S. Domingos (Presbítero)
Leituras – Dt 6, 4-13; Sl 17 (18); Mt 17, 14-20

09/08 – Sta. Teresa Benedita da Cruz (Virgem, Mártir)
Leituras – 1Rs 19,4-8; Sl 33(34); Ef 4,30 - 5,2 ; Jo 6,41-51

“Eu sou o pão da vida.”
Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ainda não

havia instituído a Eucaristia, portanto o pão que tinha
descido do céu era a Palavra de Deus. A multidão o
procurava não para se alimentar de sua palavra, mas porque
tinha comido de graça e queria que Jesus voltasse a fazê-
lo. Isto nos leva a refletir por que motivo praticamos religião.

O que devemos entender é que o amor e a partilha
produzem pão em abundância. Jesus, dom do Pai aos
seres humanos, vem alimentar a nossa caminhada e a
nossa história. Vem nos propor um caminho de plenitude.

“Eu sou o pão da vida...” Impossível não pensar na
Eucaristia. Aquele pão foi dado no altar da cruz para a vida
do mundo. E agora sobre a mesa da toalha branca é mais
do que o maná, tornou-se o Pão dos fracos.

IMPORTÂNCIA DA VOCAÇÃO
NA VIDA DO CRISTÃO

Neste mês, a Igreja nos leva a refletir a
importância da vocação na vida do cristão, mas de
forma específica na vida dos ministros ordenados,
que são os diáconos, padres e bispos:

O diácono é aquele que serve aos irmãos na
caridade e  na solidariedade cristã.

O presbítero é enviado a pastorear, presidir,
coordenar e animar os serviços na comunidade.

O bispo é consagrado para santificar, ensinar e
governar o povo de Deus em uma diocese.

Assim, nós, como batizados, temos o dever e o
compromisso de rezar pela fidelidade e perseverança
de nossos diáconos, presbíteros e bispos para que
sejam presença de céu por onde passarem. Que
sua presença seja para os mais necessitados o rosto
e a presença do próprio Deus.

O Terço dos Homens mudou de dia.
A partir de agosto será na primeira

segunda-feira do mês.

“Não fostes  vós  que  me  e sco lhestes ,“Não  fostes  vós  que  me  e sco lhestes ,“Não  fostes  vós  que  me  e sco lhestes ,“Não  fostes  vós  que  me  e sco lhestes ,“Não  fostes  vós  que  me  e sco lhestes ,
mas  fu i  eu  que  vos  e sco lh i”  (Jo  15 ,  16 )mas  fu i  eu  que  vos  e sco lh i”  (Jo  15 ,  16 )mas  fu i  eu  que  vos  e sco lh i”  (Jo  15 ,  16 )mas  fu i  eu  que  vos  e sco lh i”  (Jo  15 ,  16 )mas  fu i  eu  que  vos  e sco lh i”  (Jo  15 ,  16 )

Convidamos todas as pastorais e a comunidade em
geral para a Celebração Eucarística em Ação de Graças

pelos 15 anos de Ordenação Presbiteral do

Padre Andersom Antônio de Sousa.
Dia 5 de agosto de 2015 – 20h – Matriz

“O  Esp í r i t o  do  Senho r  e s tá  s ob r e  m im ,“O  Esp í r i t o  do  Senho r  e s tá  s ob r e  m im ,“O  Esp í r i t o  do  Senho r  e s tá  s ob r e  m im ,“O  Esp í r i t o  do  Senho r  e s tá  s ob r e  m im ,“O  Esp í r i t o  do  Senho r  e s tá  s ob r e  m im ,
po rque  o  S enho r  me  ung iu”  ( I s  64 ,  1 -2 )po rque  o  S enho r  me  ung iu”  ( I s  64 ,  1 -2 )po rque  o  S enho r  me  ung iu”  ( I s  64 ,  1 -2 )po rque  o  S enho r  me  ung iu”  ( I s  64 ,  1 -2 )po rque  o  S enho r  me  ung iu”  ( I s  64 ,  1 -2 )

VOCÊ  AINDA  NÃO  É  DIZIMISTA???
HUUUMMMM!!!!!!

TÁ NA HORA DE ASSUMIR SEU
COMPROMISSO DE FÉ NA COMUNIDADE.


